
Zienswijze 
Wij wijzen u op de wettelijke mogelijkheid voor het indienen van een schriftelijk gemotiveerde 
zienswijze. Stuurt u deze binnen de genoemde zes weken termijn van terinzagelegging naar de 
gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard, postbus 1000, 3160 GA Rhoon. 

Poortugaal, 9 mei, 2011 

Geachte gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard, 

Hierbij onze zienswijze omtrend de plannen en het nieuwe bestemmingsplan 
Groene Kruisweg- metrobaan. 

Wij zijn het er niet mee eens, omdat we hier graag willen blijven wonen zonder zo'n plan 
boven ons hoofd. 

Wij snappen dat de gemeente Albrandswaard met de tijd mee wil en dingen willen 
veranderen. Waarschijnlijk vergroot dit plan op den duur ook de gemeentelijke inkomsten. 
Maar niet op deze manier over onze rug. 

Het is erg vaag! 
Nieuwe kantoren en industrie, kijk eens wat er leeg staat overal!! 

Er wordt een projectontwikkelaar gezocht, omdat de gemeente zelf geen geld heeft om uit te 
kopen. 

Dat kan volgens de wethouder over een halfjaar, 5 jaar of 10 jaar zijn. 
Al die tijd leven wij dus in onzekerheid. 

Wat als we weg willen? Willen verkopen? 

Het antwoord van de wethouders was, dat het geen probleem moest zijn. 
We kunnen toch weg, verkopen of blijven? 

Hoe dan?? 

Wie wil een huis kopen voor de marktwaarde, als je kopers geen zekerheid over iets kan 
geven? 
Wie wil blijven tussen de industrie en kantoren? 
Wat als we het huis niet meer kunnen betalen, door ziekte, baanverlies, overlijden, pensioen? 

Wij vinden als het plan toch door gaat, wij een soort garantie moeten krijgen. 

Bij ernstige problemen, zoals bovenstaand, een oplossing van de gemeente!! 
Financieel en eventueel andere huisvesting. 

Ook vinden wij dat er een termijn gesteld moet worden wat onzekerheid betreft! 



Als het plan door gaat ligt het er voor een termijn van bijvoorbeeld 5 jaar. 
Is het dan niet gerealiseerd, vervalt alles en blijft het bij het oude plan, wat nu bestaat. 
Dat lijkt ons een heel reëel voorstel!! 

Dan hebben wij overzicht en kunnen we na 5 jaar zelf weer bepalen wat wij willen en kunnen. 
De gemeente praat mooi, het is voor hen een goed verhaal, maar onze plannen, qua bewonen 
zijn nu wel in het water gevallen. 
Ook het gevoel wat we hadden, datje zelf je eigen leven kan besturen wat betreft wonen, 
is weg! 

Door dit alles en de onzekerheid zijn wij tegen het plan en tekenen hierbij bezwaar aan. 

Het gaat niet meer om bewoners, maar om geld! 

Verder het argument, dat de gemeente in is gegaan op wensen van bewoners die al heel lang 
weg willen ivm geluidshinder industrie, is één grote klucht en onzin. 

Het gaat om bewoners van de eerste 4 huizen vanaf de Formido op de Kruisdijk. 

De gemeente heeft niets aan hun klachten en hinder gedaan, maar doet nu het goed uitkomt 
voor de gemeente of ze ineens iedereen ter wille zijn. 

Nee, gemeente, dat zijn jullie niet!!! 
De meeste van de overige bewoners wil niet weg, of in ieder geval de vrije keus hebben of ze 
blijven of ooit willen verhuizen of verkopen, maar niet op deze manier! 

U bent er door en voor ons! 
Dat gevoel is nu bij ons wel weg! 
Er is absoluut niet geinventariseerd! 

Wij wachten uw besluit af en zullen aan de hand van het besluit eventueel verdere stappen 
gaan ondernemen. 
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